Informace sekretariátu likvidátora HPH

1. Sdělení:
 Usnesením Městského soudu v Praze (č.j. 16 Co 482/2013-67) ze dne 21. 11. 2013, jako
odvolacím soudem, bylo zamítnuto odvolání povinné Miluše Vostré, manželky
odsouzeného Ing. B.Vostrého, proti usnesení Obvodního soudu v Praze o nařízení exekuce
prodejem nemovitostí povinné.
 Usnesením obvodního soudu pro Prahu 3 (č.j. 36 EXE 41115/2011-194) ze dne 22. 11.
2013 byl zamítnut návrh povinného, JUDr. Josefa Cupky vůči HPH, na zastavení
exekuce nařízené proti němu usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3, č.j. EXE
41115/2011-12, ze dne 20.1.2011.
2. Další informace:
 K žádosti soudního exekutora ze dne 4. 6. 2013 o poskytnutí součinnosti ve věci
exekučního řízení proti povinnému Ing. Borisi Vostrému, CSc. na Slovensku, sděluje dne
20.6.2013 zástupce slovenské společnosti TASS INVEST a.s., Ing. Tomáš Ševčík, jako
předseda představenstva této společnosti, že společnost TASS INVEST a.s. nedisponuje
žádnými informacemi o majetku Ing. Borise Vostrého. Dále uvádí, že povinný není se
společností TASS INVEST a.s. v žádném vztahu. Obdobně se Ing. Tomáš Ševčík, jako
předseda představenstva, vyjadřuje i k žádosti soudního exekutora o poskytnutí
součinnosti exekutorovi společností TASS HOLDING a.s., které odmítl vyhovět. Přitom
z pravomocného rozsudku nad B.Vostrým a V.Koženým je zřejmé, že tyto společnosti drží
majetek pocházející z trestné činnosti B.Vostrého.
 Společnosti TASS INVEST a.s. a TASS HOLDING a.s. prostřednictvím svého předsedy
Ing. Tomáše Ševčíka podaly dne 29. 7. 2013 Okresnímu soudu Bratislava III. podnět
k vyslovení nepřípustnosti exekuce a na zastavení exekuce prováděné soudním exekutorem
ve prospěch HPH. Bezúspěšně.
 Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky provedlo na podnět (stížnost) slovenské
společnosti Druhá strategická a.s., v zastoupení Mgr. Juraje Širokého, předsedy
představenstva, prověrku zákonnosti postupu soudního exekutora, který na Slovensku
provádí exekuční řízení proti povinnému Ing. Borisi Vostrému. Ve svém vyjádření ze dne
12. 11. 2013 Ministerstvo spravedlnosti SR sděluje, že provedením prověrky
exekutorského spisu nebylo zjištěno žádné porušení povinnosti při výkonu soudního
exekutora.

